
 39 ماه  آبان و آرذ ،مهر رتبیت بهگران  هفتمربانهم زمانبندی دوره 
 

 مدرس/موضوع آموزشی  زمان

 71-71 71-71 تار یخ روز

 (مُىدس بزاسودٌ)اصًل بُداشت حزفٍ ای  (مُىدس بزاسودٌ)اصًل بُداشت حزفٍ ای  26/07/93 شىبٍ

 (سودٌمُىدس بزا)ایمىی  (مُىدس بزاسودٌ)ایمىی  28/07/93 ديشىبٍ

 30/07/93 چُارشىبٍ
 تشکیالت شبکٍ ي بُداشت حزفٍ ای

 (َادیمُىدس )

 عًامل بیًلًصیکی

 (َادیمُىدس ) 

 (آقای اصغزی)ياکسیىاسیًن، سوجیزٌ سزما  (آقای اصغزی)بزوامٍ اجزایی التًر  03/08/93 شىبٍ

 (جعفزیمُىدس  خاوم)بُداشت محیط  (مُىدس جعفزیخاوم )  بُداشت مًاد غذایی 05/08/93 ديشىبٍ

 (مُىدس بزاسودٌ)ایمىی  (مُىدس بزاسودٌ)ایمىی  07/08/93 چُارشىبٍ

 (مُىدس بزاسودٌ)قًاویه ي مقزرات  (مُىدس بزاسودٌ)ایمىی  10/08/93 شىبٍ

 (صادقی مُزمُىدس )عًامل ارگًوًمیکی  (صادقی مُزمُىدس )عًامل ارگًوًمیکی  14/08/93 چُارشىبٍ

 (جعفزیمُىدس خاوم )کلیات بُداشت محیط  (جعفزیمُىدس خاوم )بُداشت محیط کلیات  17/08/93 شىبٍ

 (آقای حق يیسی)تغذیٍ  (آقای مُدی میزحیدری)کلیات بیماری َا  19/08/93 ديشىبٍ 

 (آقای علی گل)آمًسش بُداشت  (آقای علی گل)آمًسش بُداشت  21/08/93 چُارشىبٍ

 (مُىدس ديستی)  محیط کار عًامل شیمیایی (مُىدس ديستی ) محیط کار عًامل شیمیایی 24/08/93 شىبٍ

 (مُىدس علًی ویا)  عًامل فیشیکی محیط کار (مُىدس علًی ویا)  عًامل فیشیکی محیط کار 26/08/93 ديشىبٍ 

 (مُىدس بزاسودٌ)بیماریُای واشی اس کار  (مُىدس بزاسودٌ)بیماریُای واشی اس کار  28/08/93 چُارشىبٍ

 (خاوم فالح)بُداشت ريان  (آقای مجید باقزی)بُداشت ريان  01/09/93 شىبٍ

 (دايدیخاوم )بُداشت ي تىظیم خاوًادٌ  (دايدیخاوم )بُداشت ي تىظیم خاوًادٌ  03/09/93 ديشىبٍ 

 (آقای مُىدس سارعی)ایدس، َپاتیت، سل  (آقای مُىدس سارعی)ایدس، َپاتیت، سل  05/09/93 چُارشىبٍ

 (مُىدس بزاسودٌ) بیماری َای واشی اس کار (دايدیخاوم )داشت ي تىظیم خاوًادٌ بُ 08/09/93 شىبٍ

 (مُىدس َادی)معایىات سالمت شغلی  (مُىدس َادی)معایىات سالمت شغلی  10/09/93 ديشىبٍ 

 (مهندس صادقی مهر) بازدیـــــــــد 12/09/93 چُارشىبٍ

 23/09/93 یکشىبٍ
متزی شُید 20ساله اجتماعات مزکش بُداشت استان قم ياقع در صبح در  08آسمًن وُایی رأس ساعت 

 (مُىدس صادقی مُز) .بُشتی بزگشار می گزدد
 

 هتزی شهید بهشتی، هزکش بهداشت استاى قن02سالي اجتواعات دکتز قزیب واقع در خیاباى اهام، خیاباى : هکاى آهوسشی

گواهی بعد اس اتوام دوره و هوفقیت در آسهوى . 0. باعث حذف اس دوره هی گزددجلسه در طول دوره 3غیبت بیش اس . 1: قابل توجه کارآهوساى

 .اس سه ًفز بزتز دوره در جلسه ای با حضور کارفزهایاى شزکت های تقدیز به عول خواهد آهد. 4. خواهد شد صادر


